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SELETUSKIRI VÄNDRA ALEVI 2014. AASTA EELARVE JUURDE 
 

ÜLDOSA 

 

Vändra alevi eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks 01.01.2014 kuni 31.12.2014. Eelarve tulud ja kulud 

on tasakaalus. 

 

Eelarveaasta jooksul Vändra alevi eelarvesse laekuvad täiendavad sihteraldised liidetakse lisaeelarvetega 

juba kinnitatud tuludele ja kasutatakse vastavalt sihtotstarbele. 

 

TULUD 

 

Vändra alevi 2014. aasta eelarve tuludeks on planeeritud  2 959 849 eurot. 
 

Viimastel aastatel on vähenenud alevi registris olevate inimeste arv. Kui 2012. aasta 1. jaanuaril oli alevi 

registris 2524 kodanikku siis 1. jaanuaril 2014 vaid 2369, ehk et kahe aastaga on meie elanikkond 

vähenenud 155 inimese võrra. Suurem osa neist on valinud oma uueks elukohaks välismaa (63) või siis 

Tallinna (58). Loomulik iive oli kahe viimase aasta kokkuvõttes negatiivne (-14), kuigi 2013. aastal ületasid 

sünnid surmasid 5 võrra. 

 

Tänu rahvaarvu vähenemisele on väiksemaks jäänud ka maksumaksjate arv, ehk nende inimeste arv, kes 

käivad tööl ning kelle brutotulust 11,6% laekub alevi eelarvesse. 2011. aastal oli maksumaksjaid keskmiselt 

ühes kuus 1096, 2012. aastal 1077 ning 2013. aastal 1060. Töökohtade arv alevis ja lähiümbruses pole aga 

vähenenud ja on ka sel aastal ca 1200.  

 

Alates 2008. aastast kuni 2010. aasta keskpaigani suurenes alevis töötute arv 15-lt kuni 150-ni. 2011. aasta 

alguses oli töötuid 88 ning alates 2011. aasta juunikuust kuni 2013. aasta maini jäi töötute arv stabiilseks, 

kõikudes eri kuudel 50 ja 60 vahel. Alates maikuust töötute arv vähenes, olles septembris vaid 27, 

suurenedes aga detsembris 39-ni.  

  

Kui aastal 2008 eraldas riik omavalitsustele tulumaksu 11,93% kõigi rahvastikuregistris olevate 

maksumaksjate brutotulust, siis alates 2009. aastast langetati see 11,4% -ni, mis tõi kaasa ka tulumaksu 

laekumise tõsise vähenemise. 2013. aastal tõsteti see protsent 11,57-ni, et kompenseerida omavalitsustele 

kodualuse maa maamaksusoodustuste kehtestamisega laekumata jäävat tulumaksu osa. 2014. aastal 

eraldatakse omavalitsustele 11,6% maksumaksjate brutotulust. Üleriigilised omavalitsusliidud nõuavad aga 

jätkuvalt kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamist vähemalt majanduslanguse eelse perioodi tasemele, 

ehk tulumaksu 12,13 %-ni brutotulust. Meie jaoks näiteks oleks see tähendanud 2013. aastal tulumaksu 

enamlaekumist 38 tuhande euro võrra. 

 

Vaatamata rahvaarvu ja maksumaksjate vähenemisele suurenesid aga Maksu- ja Tolliametile deklareeritud 

alevi maksumaksjate brutotulud ning tänu sellele on laekunud alevi eelarvesse igal aastal tulumaksu järjest 

rohkem: 2011. aastal 1,119 miljonit, 2012. aastal 1,151 miljonit ning 2013. aastal 1,217 miljonit eurot. 

Rahandusministeeriumi andmetel oli alevi maksumaksjate keskmine brutosissetulek 2011. aastal 731 eurot, 

2012. aastal 767 eurot ning 2013. aastal 811 eurot kuus. Pärnumaal vastavalt 710, 745 ja 791 eurot kuus. 

 

 

 

 



 

 

Arvestades eelpooltoodud näitajaid on eelarve tuludesse planeeritud üksikisiku tulumaksu 1,255 miljonit 

eurot.  
 

Nn. kohalike maksudena peale üksikisiku tulumaksu on eelarvesse planeeritud maamaksu 14 tuhat, ning 

ressursimaksu 2,7 tuhat eurot, kokku moodustavad kohalikud maksud ca 43% eelarve kogutuludest. 
 

Eelarvetuludest moodustavad ca 30% tulud erinevatelt teenustelt. Suurema osa sellest, ehk 404 tuhat eurot 

moodustavad tulud haridusasutuste majandustegevuses. Kuna meie koolis, lasteaias ja huvikoolis käib palju 

lapsi teistest kohalikest omavalitsustest (KOV), tuleb seaduse järgi ka neil omavalitsustel osaleda 

haridusasutuste tegevuskulude katmises. 1 .jaanuari seisuga õpib Vändra Gümnaasiumis 333 õpilast, kellest 

136 on teiste omavalitsuste registris, 168-st lasteaialapsest on 74 ning 81-st muusikakooli õpilasest 32 last 

naaberomavalitsustest. Meie lapsi aga käib mujal gümnaasiumides 14 ning põhikooliosas 38. Seega oleme 

ka meie kohustatud katma teiste koolide õppekohtade tegevuskulud, mille piirmääraks on selleks aastaks 

kehtestatud 83 eurot kuus.  

 

Suur osa, üle 340 tuhande euro, on planeeritud tulusid sotsiaalasutuste majandustegevusest. Põhilise osa 

sellest moodustab vanurite hoolekandekeskuse kohamaks. 
 

Riigipoolsed eraldised eelarvele kokku on 773,228 tuhat eurot, millest suurema osa moodustab toetus 

hariduskuludele kogusummas 511,351 tuhat eurot. Toetust hariduskuludeks eraldatakse aastal 2014 

erinevalt eelnevatest aastatest ning on eraldatud kulutused nii põhikooli osale kui ka gümnaasiumile. 

Põhikooli õpetajate tööjõukuludeks koos maksudega on eraldatud 327 901 eurot ja gümnaasiumi õpetajate 

tööjõukuludeks koos maksudega 83 985 eurot. Kuna Vändra Gümnaasiumi õpilaste arv on vähenenud alla 

350-ne (aasta alguses 333), eraldatakse raha 2,0 juhi ametikohale, ehk ühe direktori ja ühe õppealajuhataja 

tööjõukuludeks 33 787 eurot. Riigipoolne toetus õpetajate täienduskoolituseks on sel aastal 4,457 tuhat 

eurot ning õppevahendite ostuks on eraldatud 18 924 eurot. Koolihoonetesse tehtavaid investeeringuid 

toetatakse summas 7 636 eurot. Enam ei suunata maakondlike olümpiaadide ja ühisürituste korraldamiseks 

vajalikke toetusi omavalitsuste eelarvetesse vaid otse maakondlike omavalitsusliitude eelarvetesse ning 

rangemaks on muutunud ka kasutamisreeglid. Samuti ei suunata omavalitsuste eelarvesse enam lasteaia 

õpetajatele mõeldud koolitusrahasid, vaid maakondlik summa kantakse samuti Pärnumaa Omavalitsuste 

Liidu (POL) arveldusarvele. 

 

Koolilõuna toetus riigilt põhikooli õpilaste tasuta toitlustamiseks on 34,661 tuhat eurot, ehk 0,78 eurot 

päevas ühe õpilase kohta. Vaatamata sellele, et viimastel aastatel on kasvanud kulutused nii toiduainetele 

kui ka toidu valmistamisele, ei ole toetust tõstetud. Meie puhul katab see summa ära vaid osa vajalike 

toiduainete maksumusest, kulud veele, elektrile ja kokkade palkadele tuleb katta alevi eelarvest. 

 

Toimetulekutoetusteks on riik eraldanud sellel aastal 44,794 tuhat eurot (eelmisel aastal oli see summa 

50,013 tuhat eurot).  

 

Suurenenud on aga tasandusfond, mis eelmise aasta eelarves oli 116,616 tuhat, sel eelarveaastal aga 119 320 

tuhat eurot.  
 

Alevi tänavate hoolduseks on eraldatud 61 800 eurot, mis võrreldes eelmise aastaga on pisut vähenenud. 

Riik eraldab mootorkütuse aktsiisist teehoiuks kavandatud vahendite hulgast kohalikele teedele vaid 10%, 

kuigi kohalike teede ja tänavate osakaal teede kogupikkusest on 40,3 %. Samal ajal riigimaanteede osa 

moodustab ligikaudu 28,4 %. Senine teehoiuvahendite jaotus riigi ja kohalike teede vahel ei ole loogiline 

ega õiglane ning omavalitsusliitude koostöökogu ongi teinud valitsusele ettepaneku, suurendada eraldisi 

kohalikele teedele järgmistel aastatel vähemalt 35% -ni riigieelarvesse planeeritud kütuseaktsiisi 

laekumisest. “Riigimaanteede teehoiukava 2014-2020” käsitleb ühe punktina ka kohalike omavalitsuste 

teede hoiu rahastamist.  

 

 

 



 

 

Kahjuks on selles öeldud, et riigieelarvest võib omavalitsusi toetada selle ülesande täitmisel vastavalt 

võimalustele ning riigipoolne sihtfinantseerimine on täiendav rahastamine, mille mahtudele ei ole seni 

seatud iga-aastaselt eeldusi. Perioodi 2014-2020 kavatsetakse kohalike teede hoiuks eraldada aga kuni 10% 

teeseadusega teehoiuks ette nähtud vahenditest 
 

Eelarve kulude katteks on suunatud ka osa aastaalguse jäägist, milleks oli 37,783 tuhat eurot. 
 

Tuludesse ei ole planeeritud kinnisvara müüki ega kohustuste suurenemist. 

 

Muud laekumised majandustegevusest on planeeritud vastavalt eeldatavatele tuludele erinevates 

majandussektorites. 

 

KULUD 

 

Vändra alevi 2014. aasta eelarve kuludeks on planeeritu 2 959 849 eurot. 
 

2013. aasta augustikuu volikogu istungil võeti vastu eelarve koostamise prioriteedid 2014. aastaks, mille 

üheks punktiks on hallatavate asutuste palgapoliitika. Seepärast on eelarve koostamisel on arvestatud 

eelkõige sellega, et kõigi hallatavate asutuste palgafondi on suurendatud võrreldes eelmise aastaga ning 

hallatavate asutuste juhtidel on võimalik tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist sisemisi muudatusi teha. Kokku 

on arvestatud palgafondi suurenemiseks ca 53 tuhat eurot. 
 

Gümnaasiumi õpetajate palgafond sõltub aga otseselt õpilaste arvust ja klassikomplektide arvust ning on 

eraldatud riigieelarvest, arvestades täna riigi poolt kehtestatud alampalgamääraga. Kõik riigieraldised 

hariduskuludeks sisalduvad Vändra Gümnaasiumi eelarves. 
 

Ettenägematute kulude ja avariiohtlike olukordade likvideerimiseks on ette nähtud reservfond, mille 

suuruseks on 30 tuhat eurot. 
 

Suuremaid investeeringuid planeeritud pole, kõigi hallatavate asutuste eelarvetesse on planeeritud summad 

jooksvaks remondiks. Teiseks eelarve koostamise prioriteediks oli Vändra Lasteaia mänguväljakud. 

Lasteaia eelarvesse on planeeritud jooksva remondi, õuevahendite ja õppevahendite kuludeks kokku 19 550 

eurot. Kuna volikogu poolt vastuvõetava eelarve põhitegevuse kuludes on välja toodud hallatavatel asutustel 

vaid üldkulud, mis jaotatud personalikuludeks ja majanduskuludeks, on nii lasteaia kui ka teiste hallatavate 

asutuste juhtidel õigus eelarve siseselt ise prioriteedid vastu võtta ja majandada nii, et ei ületata eelarves 

kinnitatud palgafondi ega majanduskulusid.  

 

Gümnaasiumile on riigieelarvest eraldatud 7 636 eurot, mis kulub kooli erinevate hoonete automaatsete 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ühendamisse ühtsesse keskseadmesse. Veel tuleb remontida katlamaja 

lekkiv katus ning A-korpuse kanalisatsioon. Raha on eraldatud ka sotsiaalmajale ja saunale korstnate 

remondiks. Kõik asjade ostmised, teenuste tellimised ning ehitustööd tuleb teostada vastavalt kehtestatud 

hankekorrale. 
 

Seoses elektrituru avanemise ja tõusnud elektrihindade ning võrgutasudega on eelarves arvestatud kõigi 

tegelike kuludega. Eelmisel aastal Vändra alevi poolt väljakuulutatud elektrienergia ostu hankel tegi parima 

pakkumuse AS Sillamäe SEJ, kellega sõlmiti ka vastavasisuline leping, mis kehtib juulikuuni. Seega on 

planeeritud teha kevadel uus elektrienergia ostu riigihange. Samuti tuleb tänu lepingu lõppemisele kuulutada 

välja hange tänavavalgustuse hooldaja leidmiseks.  
 

Eelarvesse on planeeritud ka Eesti Linnade Liidu (ELL) ning Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) 

liikmemaks, lisaks sellele läbi POL-i ka toetus Jõulumäe Tervisespordikeskusele, maakondlikele 

ühisüritustele, SA Pärnumaa Turismile, Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusele, Pärnumaa Spordiliidule, 

Pärnu Maakoolide Spordiliidule, Varjupaikade MTÜ-le jne.  

 

 



 

Arvestatud on ka 2 000 eurose toetusega Lottemaa teemapargi ehitamiseks. Kõige suurema summaga, 

12,210 tuhat eurot, toetatakse maakondlikku ühistransporti, et meie õpilased saaksid maakonnasiseselt 

tasuta bussidega koju-kooli sõita ning et ka tavakodanikule oleks bussipilet taskukohane. 
 

Ülejäänud tulu- ja kuluartiklite suurused on jäänud samale tasemele, võrreldes eelmiste aastatega ning 

kaaskirjas ei ole neid muudatusi kajastatud. 
 

Eelarveprojekt on läbi arutatud kõigi alevi hallatavate asutustega , alevivalitsuse ja volikogu 

majanduskomisjoni istungil. 

 

 

 

 

Toomas Sonts 

Vändra alevivanem          14.02.2014 

 

 

 


